Corona slaat
bol-op-potmarkt lam
Het bol-op-potseizoen was niet best. Tot Kerst liep
het nog goed, maar na week 8 kwam de klad erin en
de laatste vier weken voor Pasen verliepen door de
corona-crisis desastreus. Volgens Royal FloraHolland
daalde de gemiddelde prijs voor bollen-op-pot met
10 eurocent. “Niemand zag dit aankomen.”
Tekst: Ellis langen en Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

42

V

oorafgaand aan het seizoen stonden de signalen op groen, aldus
Mark Zijlstra, productmanager
bij Royal FloraHolland. “Zowel
voor de drogebollenverkoop als voor de op
voorhand verkochte orders.” Terugkijkend
verdeelt hij het seizoen in vier perioden.
De weken 40 tot en met 52 verliepen voor
hyacint en Amaryllis relatief goed. In
week 1 tot en met 8 ging het ook redelijk,
maar daarna werd het zwaar. “Dit voorjaar
was herfstachtig; donker en veel regen
maar wel een hogere temperatuur. Dit gaf
geen voorjaarsgevoel bij de consument.
Daarnaast was door het warmere weer het
aanbod kamerplanten bij de straathandel
groter dan normaal.” Vanaf week 12, het
moment dat narcissen volop voor Pasen
worden verkocht, kwam de ‘intelligente
lockdown’. Dit had desastreuze gevolgen.
“Alle daghandel die voor Pasen gepland
stond, viel vrijwel stil. Vooral narcis liep
enorme averij op.” Het volume daghandel
narcis liep met 45% terug, de prijs zakte
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Gemiddelde prijzen
In de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020
bij FloraHolland (zowel klok als direct).

15%. De klokprijs kelderde met 40%
en het klokvolume met zo’n 50%. Om
massale doordraai te voorkomen kwam er
een aanbodregulering. In eerste instantie
hoopte de veiling dat 30% aanbodregulering voldoende zou zijn. “Maar uiteindelijk werd dit 90%.”
De prijzen pakten een heel stuk slechter uit dan vorig seizoen (zie tabel). De
gemiddelde prijs van tulp daalde het
hardst, onder andere omdat deze er als
laatste bij komt, maar ook omdat er meer
in kleinere potmaten is verkocht. Hyacint
had daarentegen nog een redelijk goed
begin en zag daardoor de gemiddelde prijs
over alle potmaten minder onderuitzakken. Opvallend was dat het percentage
volume bol-op-pot dat voor de klok kwam
dit seizoen toenam. Van 40% vorig seizoen
naar 51%. Dit seizoen was de vraag in de
directe stromen op een gegeven moment
zo slecht, volgens de veiling, dat kwekers die al jaren niets meer voor de klok
kwamen dat nu wel moesten. “Het aanbod
op de klok werd dus groter, maar ook daar
was minder vraag en dus daalde de prijs
hier extra hard.”

HYACINTENPRIJS LIEP FORS TERUG
In de aanvoer van hyacint zag FloraHolland een tweedeling. Tot de Kerst ging het
redelijk goed. “De volumes lagen gelijk
aan vorig seizoen en de prijs was 10% ho-

ger.” Die hogere middenprijs werd vooral
gerealiseerd door de directe stromen, de
klokprijs was lager. Na de jaarwisseling
liepen de directe stromen met 20% terug.
De klok kon die verschuiving van volume
van meer dan 40% ten opzichte van 2019
niet aan. In deze weken liepen de klokprijzen fors terug tot gemiddeld € 0,32, waar
dit vorig jaar in dezelfde periode nog
€ 0,62 was.
Bij narcis was tot week 8 het seizoen wat
betreft aanvoer min of meer gelijk aan het
voorgaande seizoen. De gemiddelde prijs
lag wel 5% lager, maar nog boven de prijs
van 2018. De prijs in de directe stromen
lag net als bij de andere bol-op-potproducten hoger dan het voorgaande seizoen,
maar door de grote volumes op de klok
daalde daar de prijs ook sterk en dat trok
de hele markt naar beneden, meent de
veiling. Vanaf week 8 ging het echt mis
met narcis; de vraag viel grotendeels weg.
“In de directe stromen werd 30% minder
besteld en ondanks dat deze volumes niet
allemaal voor de klok kwamen door de
aanbodregulering, daalde de klokprijs na
week 8 met 50% ten opzichte van 2019.”
Zijlstra vindt het lastig uitspraken te doen
over het volgende seizoen. “Het is ook
spannend wat de droogverkoop van bollen
dit jaar in de wereld gaat doen. Hoe meer
er verkocht wordt in de droogverkoop,
hoe minder er op pot terechtkomt.”

2018-2019

2019-2020

Hyacint

€ 0,65

€ 0,61

Narcis

€ 0,64

€ 0,55

Muscari

€ 0,63

€ 0,54

Tulp

€ 0,94

€ 0,77

Totale markt

€ 0,71

€ 0,61

De crisis zal zeker invloed hebben op het
aanbod; kwekers gaan pas op de plaats
maken. “Normaal plussen we elk jaar zo’n
10% de productie. Nu halen we er eerder
20% vanaf”, zegt Brenda Willemse van
Roma Nova uit Voorhout. Het bedrijf is gespecialiseerd in bol-op-pot met toegevoegde waarde en basic pots. Het staat buiten
kijf dat het een heel slecht seizoen was,
waarin veel werd gestort. “De winst zit
voor ons normaal in de staart, in maart.
Die maand hebben we de grootste afzet
en zijn we klaar met veel kosten.” Roma
Nova verkoopt vrijwel alles via daghandel voor vaste prijzen. Na corona viel de
directe verkoop compleet stil. In het begin
bewoog het bedrijf zo veel mogelijk mee
met zijn klanten om handel te behouden.
Zo haalde het bij geplande acties soms iets
van de prijs af. “Het was de hele dag door
‘koorddansen’. Je viel eraf, klom er weer
op en viel er weer vanaf. Toen hebben
we onszelf herpakt. We kwamen tot de
conclusie dat we eerst bij onszelf het zuurstofmasker op moesten zetten. We hebben
achttien mensen in loondienst en dat is
onze eerste verantwoordelijkheid.”
De kinderen pakten voor zes weken de
thuisverkoop op. Een druppel op een
gloeiende plaat, maar het bracht wel
wat. “Iedereen was met ons begaan en
we werden overladen met complimenten
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‘Ook de Vrouwendagen
zorgden niet voor
een topseizoen’

mooi om te zien welke lading ons product
heeft in tijden van nood.” Ze leerde ook
wat van dit contact met de consument.
“Wij hebben het over witte Muscari. De
consument zegt ‘witte blauwe druif.” Wat
dat betreft bracht de crisis kennis maar
ook ruimte voor nieuwe ideeën, daarvan is
de onderneemster overtuigd.
Bij HL Hogervorst in Noordwijk liep de
handel tot eind februari ‘best leuk’. De
tweede en derde week maart liepen door
corona heel slecht, daarna was er wat
herstel. “Hyacint was voor corona al moeilijker; tijdens corona heel slecht. Narcis
en tulp zorgden voor een klein herstel”,
aldus Gert-Jan Hogervorst. Zijn bedrijf
doet voornamelijk directe daghandel via
FloraHolland. Aan het eind van het seizoen moest hij een groot deel kiepen. Er
ging nog wel wat naar verzorgingshuizen
en ook thuisverkoop werd opgezet. Dat
laatste liep niet; zijn bedrijf zit vlak bij de
duinen en het strand en mensen werden
ontmoedigd daar heen te gaan. Tijdens de
moeilijke marktperiode had Hogervorst
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veel steun aan Decorum, waar hij lid van
is. “Het delen van informatie over de
markt en elkaar tips geven over hoe met
problemen om te gaan, helpt enorm.” De
kweker kijkt, de corona-periode buiten
beschouwing gelaten, met een goed gevoel
terug op het afgelopen seizoen.

‘TE VEEL NIET VERKOCHT’
Over de start van het bol-op-potseizoen
eind oktober is Hedwig Damen van Fa.
H.C. Damen uit Voorhout wel te spreken.
“De bollenprijzen waren aardig, net als
de prijs voor narcis ‘Tête-à-Tête’.” Vlak
na de start merkte Damen dat dit een
stugger seizoen zou worden. “Van begin
af aan was er genoeg aanbod hyacinten.
Deze gingen bij mij normaal vlot weg,
nu bleef er meer staan.” Tot halverwege
januari was de doorloop aardig, maar niet
overdreven, volgens Damen. Hij noemt
mediumprijzen voor karren bol-op-potproducten, terwijl er hoger ingezet was.
“Ik zeg altijd: een dure bol hoeft geen
dure bloem te zijn. Ook de Vrouwendagen
zorgden niet voor een topseizoen. Het

moest nog gebeuren, maar ook Engelse
Moederdag viel tegen. En toen kwam corona. Grenzen sloten, orders bleven staan
en de daghandel liep niet. Omdat er vorig
jaar een tekort aan ‘Tête-à-Tête’ was, had
ik dit jaar extra ingekocht. Juist die bleven
nu staan.”
De consument wist Damen te vinden. “De
mensen om je heen zijn heel bereidwillig,
maar je verkoopt per bakje. Dat zet geen
zoden aan de dijk. Nog steeds is er te veel
dat niet verkocht wordt. Dat staat nu uit
te bloeien.” Damen geeft aan dat hij zijn
personeel nog aan het werk kan houden,
“maar erg gezellig is het niet. Als we
orders wegzetten, gaat dat tegen kostprijs.
Op de klok levert het bodemprijzen op of
het draait door.” Door de geannuleerde
orders wegens corona zit Damen nu in de
rode cijfers. Hij hoopt dat hij aanspraak
mag maken op het noodfonds. “Hopelijk
komt het bij diegene die het toebehoort.
We gaan het meemaken. Voor zulke verliezen zijn wij niet bezig, maar wie zag dit
aankomen? Wij zullen tijd nodig hebben
om hier bovenop te komen.”
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